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Objetivos 
 

 

 Identificar quais as variáveis sociais, biológicas 
e da história obstétrica de mulheres que são 
registradas nos prontuários pesquisados em 
hospitais e instituições especializadas na 
detecção precoce do câncer de mama e no 
tratamento do mesmo. 
 

Material e métodos 
 

Através da lista de endereços do 
Registro Hospitalar de Câncer (RHC) realizada 
pelo INCA e atualizada em 2009, selecionamos 
hospitais e instituições que possuem como 
componente do quadro de especialidade a 
oncologia.  

Posteriormente, realizamos uma busca 
pela internet dos sites das instituições 
relacionadas a fim de confirmar a existência da 
especialidade oncologia no quadro da 
instituição. Dos 51 componentes do RHC, dez 
(10) foram descartados, pois não traziam a 
oncologia como especialidade descrita no site 
do hospital ou instituição.  

O RHC traz o endereço de cada 
instituição, porém não traz telefone ou e-mail, 
dessa forma optamos por enviar cartas 
direcionadas aos diretores clínicos de cada 
instituição. Porém, tivemos mais uma 
dificuldade, pois na maioria dos sites visitados 
não há uma discriminação da diretoria clínica. 
Conseqüentemente, a busca por informações 
que nos ajudassem a realizar o estudo foi 
trabalhosa e por vezes insuficiente. 

 

Resultados 
 

Através das cartas e das ligações 
realizadas obtivemos apenas 11 respostas, 

sendo que dessas apenas quatro foram 
positivas, ou seja, apenas quatro instituições 
(27%) enviaram os instrumentos pedidos. 

Dentro das quatro respostas positivas 
encontramos em sua totalidade Instituições que 
atendem o Sistema Único de Saúde e que 
possuem vínculo com universidades. Isso 
demonstra que a preocupação com a pesquisa 
em saúde surge quando há o “contrato” entre a 
saúde e a educação.  

A partir das informações adquiridas 
através das respostas das quatro instituições, 
confeccionamos um instrumento de coleta de 
dados que busca as informações necessárias 
para a realização da busca de dados dos 
prontuários de pacientes em tratamento de 
câncer de mama. 

A partir da análise do instrumento, 
podemos observar que a preocupação com a 
amamentação e indagação sobre a mesma 
estão em apenas dois (50%) dos quatro 
instrumentos recebidos. O que levanta um 
questionamento sobre a importância que a 
amamentação recebe dentro de Instituições que 
cuidam de pacientes com o câncer de mama. 

Porém, tivemos um número muito 
reduzido de respostas para podermos realizar 
essa avaliação e por isso a validade da 
afirmação realizada acima pode ser devido ao 
acaso. 
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